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Gjennom kopieringsavtalen kan skolene supplere læremidlene
ved å kopiere fra for eksempel bøker, aviser og innhold på
internett. Slik kan lærerne tilpasse undervisningen, være
oppdatert, dekke spesielle emner, søke inspirasjon eller
skape en personlig vri på et opplegg.
Vi snakker om «Det lille ekstra».
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DET LILLE EKSTRA

DET LILLE EKSTRA
Som lærer kan du ofte ha behov for det lille ekstra i undervisningen.
Du fotokopierer, skanner, laster opp, laster ned og skriver ut. Du tar
kanskje bilder, sender filer, deler dokumenter, lagrer på læringsplattformer
og publiserer på nettsteder.
Innholdet som kopieres, er skapt av noen. Opphavsretten gir opphavere
og utgivere rett til å bestemme over det de har skapt.
SKOLENES AVTALE MED KOPINOR dekker alle rettigheter i én avtale.
Slik kan lærere kopiere fra all verdens tekst, noter og bilder. Ikke for å
erstatte, men supplere lærebøker og annet undervisningsmateriale
som skolene anskaffer:

DU KAN SKANNE og kopiere fra
bøker, aviser og tidsskrifter, så
lenge det er innenfor 15 % av en
bok, eller ett kapittel, en scene
eller en novelle.

DU KAN LAGRE og ta utskrift
av digitalt materiale fra
internett, og du kan dele
materiale med ansatte, elever
og foresatte til intern bruk.

DET ER IKKE TILLATT å kopiere fra
engangsmateriale, for eksempel
arbeidshefter beregnet på utfylling
og blankett- og tabellsamlinger
laget for undervisningsformål.

SKAL DU LEGGE UT
materiale på åpne nettsider,
må du ha egen tillatelse fra
rettighetshaveren. Og husk:
oppgi kilde!

Illustrasjoner: Marius Venn

VEDERLAGENE FRA KOPINOR-AVTALEN fordeles ut til blant andre
forfattere, journalister, fotografer, komponister og deres utgivere.
Slik får skolene enkel og lovlig tilgang til åndsverk samtidig med at
rettighetshaverne får betalt.
Dermed kan nye bilder, tekster og noter bli skapt –
nye verk som kommer hele samfunnet til gode.
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